
Dúvida sobre carreira contribui para ingresso tardio na universidade 
 
Sair do ensino médio com 17 anos pode ser cedo para decidir sobre seu futuro. Por isso, 
muitos jovens adiam a entrada na faculdade. Para Monique Cunha de Araújo, a escolha da 
profissão ainda não era clara quando deixou o terceiro ano, em Niterói. Apesar de o colégio ser 
voltado para o vestibular, Monique não compartilhava dos planos de seus colegas que se 
preocupavam com os preparativos para os processos seletivos das universidades. "Eu queria 
fazer algo que eu gostasse. Essa era a minha linha de pensamento, eu não queria estresse. 
Então decidi ir trabalhando, pensando e amadurecendo", conta. 
 
A atitude de Monique ainda é rara entre os adolescentes recém-formados no colégio, diz a 
coordenadora de orientação educacional do Colégio Dante Alighieri, de São Paulo, Silvana 
Letorace. Mas ela afirma que casos como o de Monique vêm crescendo. Silvana relata que as 
situações mais comuns são de alunos que vão estudar um período no exterior antes de entrar 
na faculdade, algo que acontece muito em países europeus. Porém, faz uma ressalva sobre a 
importância de regressar ao Brasil para seguir os estudos: "Se o aluno realmente está em 
dúvida, quer aprimorar uma língua estrangeira, conhecer novas culturas e conhecer outro país 
é interessante. Mas não pode perder o foco dos estudos. O ideal é que volte para ingressar em 
uma faculdade".  
 
Nem sempre os pais apoiam a decisão do jovem. Às vezes, os pais desaprovam o fato do filho 
não prestar vestibular imediatamente. Marcelo Cury conta que era um adolescente 
desinteressado e que aos 16 anos já trabalhava, o que o afastou dos estudos. O hoje jornalista 
terminou o Ensino Médio aos 28 anos, no supletivo em um colégio de Sorocaba, e começou a 
trabalhar em uma rádio na cidade. No emprego, recebeu incentivo de seus chefes para entrar 
na faculdade de jornalismo, na qual se formou em 2000. Antes disso, porém, Cury teve que 
enfrentar a pressão familiar para que fizesse o vestibular assim que terminasse o colégio. 
"Todos os pais têm esse plano, sempre foi um processo natural de todo mundo. Mas eu nunca 
terminava o colégio e não tinha interesse", conta. 
 
Os pais de Monique aceitaram a escolha da filha com mais tranquilidade. Antes de terminar o 
terceiro ano em uma instituição de cursos pré-vestibular, a jovem também já trabalhava. Por 
estar indecisa sobre a carreira que queria seguir, acabou o colégio e trocou de emprego. 
Começou a trabalhar como secretária em uma empresa de inspeção de dutos, no Rio de 
Janeiro. Lá conheceu uma gerente que havia estudado Letras com ênfase em alemão e que 
acabou se tornando seu exemplo. 
 
"Na verdade, eu já gostava muito da língua, mas foi quando eu comecei a conversar com ela 
que me deu um clique", relata. Com um incentivo financeiro da empresa para fazer pré-
vestibular, Monique conseguiu passar no processo seletivo da Universidade Federal Fluminense 
(UFF) para o mesmo curso que sua colega de trabalho havia feito há alguns anos. Ela hoje dá 
aulas de alemão para crianças e adultos em Caxias do Sul (RS). 
 
Para Monique, a experiência foi válida para seu amadurecimento e a ajudou a seguir o futuro 
profissional que considera hoje o mais adequado. "Eu demorei a escolher, mas foi a coisa 
certa. Eu cheguei a pensar em fazer serviço social, mas, quem sabe, hoje não estaria tão 
feliz", afirma.  
 
Ela aconselha os jovens que não se sentem maduros para optar por um curso superior a 
fazerem o mesmo. A coordenadora de orientação educacional do Colégio Dante Alighieri, 
Silvana Letorace, lembra que o término do colégio é o momento em que os alunos realmente 
começam a caminhar sozinhos e devem fazer um curso que considerem a escolha correta. 
Portanto, artifícios como intercâmbio podem ajudar no seu crescimento pessoal para tomar tal 
decisão. 
 
Cai percentual de calouros com menos de 20 anos nas federais 
 
Nos anos de 1996, 1997, 2003 e entre os meses de outubro e dezembro de 2010, a 
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais (Andifes), a pedido do Fórum 
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Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace), realizou 
pesquisas para compor o perfil dos estudantes das universidades federais do Brasil. 
 
O estudo constatou uma diminuição do percentual dos jovens com idade inferior a 20 anos. Em 
1996 e 1997, 21,41% dos alunos em instituições de ensino superior federais tinham menos de 
20 anos. Em 2010, o índice caiu para 16,8%. Um aumento foi observado quanto a presença de 
alunos com idade entre 20 e 25 anos, que passou de 53,77% para 57,73%. O percentual dos 
estudantes universitários de 25 a 29 anos também aumentou de 14,6% para 16,39%. 
 
O coordenador nacional da Fonaprace, Fabrício Carvalho, vê que isso é resultado de dois 
fatores associados: o aumento do número de vagas proporcionadas pelo plano Reestruturação 
e Expansão de Universidades Federais (Reuni) e a necessidade de uma formação superior no 
mercado de trabalho brasileiro. Isso fez com que pessoas que antes não tinham interesse em 
cursar uma faculdade repensassem a ideia. Ele lembra também que houve um aumento dos 
cursos noturnos, o que facilitou o ingresso de jovens trabalhadores, como Monique e Marcelo.  
 
Carvalho afirma que a ascensão da classe média também poderia estar associada ao 
crescimento das porcentagens apresentadas pelo estudo: "Essas pessoas que estão alcançando 
a classe média são potencialmente produtivas. Com o aumento da sua renda, naturalmente há 
uma vontade, primeiramente pessoal, e uma necessidade de qualificação no mercado". 
Carvalho observa que antes todos os membros da família precisavam trabalhar para completar 
a renda, mas agora sobra tempo para alguém deste círculo familiar estudar. 
 
Fonte: Terra. [Portal]. Disponível em: 
<http://noticias.terra.com.br/educacao/noticias/0,,OI6134560-EI8266,00-
Duvida+sobre+carreira+contribui+para+ingresso+tardio+na+universidade.html>. 
Acesso em: 6 set. 2012. 
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